H O T Ă R Â R E nr.2-3d-80/10
cu privire la examinarea petiţiei cet.R.Ciornaia,
privind încurajarea unor procurori din procuratura r-lui Briceni.
16.03.2010

mun.Chişinău

Examinând petiţia cet.R.Ciornaia şi materialele verificării ei, audiind
informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor, C O N S T A T Ă:
În adresa Procuraturii Generale a parvenit petiţia cet.R.Ciornaia, în care
petiţionara exprimă oficial mulţămiri procurorului interimar al r-lui Briceni
V.Comerzan, procurorului-adjunct, I.Fencovschi şi procurorului în procuratura rlui Briceni R.Baraliuc în legătură cu organizarea eficientă a urmăririi penale în
cauza penală pornită conform art. 361 alin.(1) şi art.190 alin.(2) Cod penal.
Controlul efectuat pe marginea petiţiei invocate a stabilit, că cercetarea sub
toate aspectele, complet şi obiectiv a circumstanţelor cauzei, exercitarea şi
finisarea urmăririi penale în termene restrânse a fost posibilă datorită organizării
eficiente şi controlului strict din partea procurorilor la exercitarea urmăririi penale.
Procurorul V.Comerzan personal a ţinut la control mersul urmăririi penale şi a
întreprins toate măsurile organizatorice în vederea investigării infracţiunii şi
stabilirii persoanelor vinovate.
Prin sentinţa Judecătoriei Briceni din 03.03.2010, inculpata pe cauza penală
menţionată a fost condamnată pentru comiterea infracţiunilor imputate, iar
prejudiciul adus petiţionarei a fost recuperat integral. Acuzarea de stat a fost
susţinută de procurorul în procuratura r-lui Briceni, R.Baraliuc.
În circumstanţele expuse, Consiliul Superior al Procurorilor apreciază
activitatea procurorilor V.Comerzan, I.Fencovschi şi R.Baraliuc, care îşi execută
exemplar obligaţiile de serviciu.
Totodată, se reţine că, controlul urmăririi penale, precum şi susţinerea
acuzării de stat a fost exercitat nemijlocit de către procurorul în procuratura r-lui
Briceni, R.Baraliuc, în privinţa căruia urmează să fie luată o măsură de încurajare
conform art.59 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură.
Conform art.82 alin.(3), lit.a), art.59 alin.(1) lit.a), alin.(2), art.84 lit.f), art.95
din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor, H O T Ă R Ă Ş T E:
A lua act de materialele examinate şi a propune Procurorului General
încurajarea procurorului R.Baraliuc pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de
serviciu, cu aplicarea măsurii de încurajare „exprimarea unei mulţămiri”, conform
art.59 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la Procuratură.
Copia hotărârii se remite tuturor procuraturilor teritoriale şi specializate
pentru informare.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

